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Het is voor ons steeds opnieuw een eer en een genoegen om het woord te kunnen 
nemen in dit vierde nummer van de ‘Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études 
de renseignement’. Deze nieuwe cahiers van het ‘Belgian Intelligence Studies Center’ 
of BISC zijn het resultaat van de inzet van een aantal praktijkmensen en academici 
die een wetenschappelijke belangstelling aan de dag leggen voor het ruime domein 
van de inlichtingenstudies. Dit vierde nummer bewijst dat we opnieuw in ons opzet 
zijn geslaagd.

Het BISC is een inhoudelijk autonoom functionerende groep binnen het Centrum voor 
Politiestudies vzw met een afgevaardigde in de raad van bestuur en in de algemene 
vergadering. Guy Rapaille, voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten neemt binnen het BISC de taak van voorzitter op.

Van in het begin werd echter de keuze gemaakt om het BISC naar vorm en inhoud Bel-
gisch te maken. Dit resulteert in het gegeven dat elkeen er in de gesproken en geschreven 
tussenkomsten zijn eigen moedertaal hanteert met erkenning van de gelijkwaardigheid 
van de andere talen. Het BISC kent bijgevolg verschillende werktalen en dit verklaart 
meteen waarom de cahiers door het leven zullen gaan als Cahiers inlichtingenstudies 
– Cahiers des études de renseignement. Naast deze cahiers is er ook de website: www.
intelligencestudies.be.

Het BISC organiseert jaarlijks minstens twee studiedagen omtrent thema’s die passen in 
het concept van de inlichtingenstudies. Dit betekent onderwerpen die verband houden 
met: het historisch, het juridisch, het functionerings- en/of het sociaal wetenschappelijk 
bestuurlijk kader.
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De reeds georganiseerde studiedagen zijn: ‘Inlichtingen- en veiligheidsdiensten: geschie-
denis en vooruitblik’, ‘Ethiek en inlichtingen: oxymoron?’, ‘Overheden en economisch 
inlichtingenbeleid in België’, ‘Cyberthreats – Cyberdefence – Cyberwar: Pearl Harbor 
or a death of a thousand cuts’, ‘Chronique de ma guèrre cachée – Kroniek van mijn 
verborgen oorlog’, ‘Spionage tijdens en na de Koude Oorlog ‘revisited’’ – L’espionnage 
durant et après la guèrre froide ‘revisited’’ en ‘D-day minus x – intelligence activities 
along and over the Atlantikwall’.

In het BISC is de inlichtingengemeenschap en de academische wereld actief. Vooral 
naar deze eerste groep enthousiastelingen gaat onze persoonlijke dank en wetenschap-
pelijke erkenning en waardering uit. In louter alfabetische volgorde zijn dit voor ons: 
Frank Franceus (Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten), 
Patrick Leroy (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid), Robin Libert (Veiligheid 
van de Staat), Jaak Raes (Veiligheid van de Staat), Guy Rapaille, (Vast Comité van Toe-
zicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) Nathalie Roegiers (Centrum voor 
Politiestudies), Alain Segers (Inlichtingen- en Veiligheidsschool) en Eddy Testelmans 
(Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid).

Met betrekking tot de Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études de renseig-
nement’ werken we met een wetenschappelijke redactie, een redactie BISC, een we-
tenschappelijk leescomité en correspondenten. De wetenschappelijke redactie werd 
uitgebreid met Jelle Janssens (Universiteit Gent) en Alain Winants (Vrije Universiteit 
Brussel). Ook twee Nederlandse collega’s, Gerard Bakker en René Westra, traden toe 
als correspondent.

Inhoudelijk heeft dit cahier zeven nieuwe bijdragen.

Emin Daskin bespreekt in zijn artikel ‘Estimating the risk of economic espionage’ het belang 
van economische inlichtingen en spionage. Gelet op het feit dat de inlichtingengemeen-
schap hiervoor steeds meer aandacht besteedt, tracht de auteur een bijdrage te leveren 
aan het huidige debat. Hij doet dit door een raamwerk te ontwikkelen waarbij men de 
mogelijkheid bestudeert of een bedrijf al dan niet slachtoffer kan worden van spionage.

Jeroen De Keyser bespreekt in zijn innovatieve artikel ‘Een schadelijke sektarische be-
dreiging onderzocht: Takfirisme’ op welke manier dit fenomeen zich manifesteert als 
ideologie. Ondanks het feit dat het Takfirisme groeit in ons land hebben onderzoekers 
die ‘counterterrorism’ bestuderen hierover weinig tot geen kennis. Zijn artikel heeft als 
doel lezers te introduceren in enkele belangrijke sleutelconcepten alsook om de ideo-
logie die erachter schuilt beter te begrijpen. De Keyser heeft voor de totstandkoming 
van zijn bijdrage een specialist ter zake geïnterviewd wiens kennis van primordiaal 
belang is voor het artikel.

Gérald Arboit bespreekt in zijn artikel ‘L’État et le renseignement. L’autre ‘dimension 
manquante’’. In het kader hiervan zal hij het hebben over de wisselwerking tussen 
bijzondere administraties zoals inlichtingendiensten en de regering waarvan zij de 
beslissingen moeten uitvoeren. De heer Arbois tracht het gebrek aan benadering van 
verbale theoretische aspecten over dit onderwerp te overbruggen. Hiertoe schakelt hij 
over op een overzicht van de belangrijkste concepten die sinds meer dan een halve eeuw 
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bijdragen tot het begrip van de bestaande verhouding tussen politiek en inlichtingen, 
zowel in Frankrijk als in de Verenigde Staten.

Gerard Bakker en René Westra zoomen in op de aanpak van financieel-economische 
criminaliteit in Nederland. Hun artikel over ‘Innovaties in de Nederlandse handhavings-
keten’ bespreekt hoe organisaties hun functioneren verbeteren en effectiever kunnen 
maken. Daarenboven onderzoeken ze of er bepaalde trends zijn die innovaties in de 
handhavingsketen efficiënter kunnen maken. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de eventuele grenzen in de strafrechtelijke keten.

Kenneth Lasoen bespreekt in zijn vernieuwende bijdrage ‘Escape from Mind-Set Prison: 
Psychological impediments to the intelligence effort and Structured Analytical Techniques’ 
een thema dat weinig bestudeerd wordt. Hij zoomt in op de rol van psychologische 
‘mindsets’ wanneer het vergaren van inlichtingen dreigt te falen. Daarenboven geeft 
hij weer hoe dergelijke fouten vermeden kunnen worden in het inlichtingenproces.

Patrick Leroy heeft een artikel geschreven met als thema ‘La sauvegarde du Potentiel 
Economique, Scientifique et Industriel (PESI) comme pilier de la politique publique en 
Intelligence Stratégique (IS) : Quelle articulation pour la communauté du renseignement ?’ 
De bedoeling hiervan is om de mogelijke toenadering aan te snijden in het kader van 
de Belgische inlichtingendiensten rekening houdend met de regionale bevoegdheden 
in deze materie. Hij begint met het belang aan te tonen van het betrekken van deze 
diensten in het kader van de bescherming en beveiliging als ontwikkelingsfactor van 
het wetenschappelijk, economisch en industrieel potentieel. Tegelijkertijd zal hij, in het 
kader van de verschillende institutionele hervormingen, de moeilijkheid bespreken die 
zij ondervinden om een rol te spelen die hen nochtans wettelijk is opgelegd. De heer 
Leroy besluit met een aantal bedenkingen die het mogelijk maken om de integratie van 
de inlichtingendiensten in de regionale politiek mogelijk te maken.

Tot slot zal Etienne Verhoeyen het boek ‘Double Agent Snow: The true story of Arthur 
Owens, Hitler’s chief spy in England’ van James Howard bespreken. Deze bijdrage is een 
eerste artikel binnen onze nieuwe reeks ‘reviews’ van onze Cahiers Inlichtingenstudies.
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